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Abstract	

This	 study	 examines	 different	 views	 on	 digital	 teaching	 materials	 presented	 in	 a	

selection	 of	 articles	 in	 journals	 concerning	 teaching.	 Using	 Stephen	 E.	 Toulmin´s	

model	 of	 argumentation	 a	 representative	 selection	 of	 articles	 is	 examined	 and	

discussed.	 The	 theoretical	 approach	 takes	 its	 departure	 in	 Jane	 Bennets	 vibrant	

materialism	 and	 thing-power,	 Friedrich	 Kittler´s	 view	 on	 the	 media	 as	 an	

Aufschreibesystem	 and	 Paul	 Virilio´s	 theories	 on	 human	 reaction	 encountering	 new	

technologies.	From	the	articles	 two	main	positions	can	be	 identified.	One	position	 is	

enthusiastic	 and	 sees	 endless	 possibilities.	 The	 other	 is	 sceptical	 and	 fears	 loss	 of	

bildung,	continuity	and	control.	It	can	be	argued	that	both	positions	are	an	expression	

of	 existential	 desperation.	 This	 study	 contributes	 to	 a	 deeper	 understanding	 of	

teachers	as	a	target	group	for	the	publishing	houses	but	also	identifies	a	further	need	

for	research	and	discussion	regarding	the	implications	and	potentials	of	digital	media	

in	the	educational	system.		
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Indledning		

I	Danmark	er	der	gennem	de	seneste	10	år	blevet	satset	kraftigt	på	digitale	læremidler.	

Dette	er	blandt	andet	kommet	til	udtryk	i	de	statslige	styredokumenter,	som	siden	2009	

har	gjort	det	obligatorisk	at	undervise	i	og	med	digitale	medier.1	Det	lovmæssige	initiativ	

understøttes	yderligere	af	økonomiske	midler,	hvilket	 i	praksis	betyder,	at	halvdelen	af	

uddannelsesinstitutionernes	 udgifter	 til	 indkøb	 af	 digitale	 læremidler	 refunderes	 af	

staten,	 samtidig	 uddeles	 udviklings-	 og	 produktionsstøtte	 til	 private	 læremiddels-

producenter.	 Støtten	 som	 i	 perioden	 2012	 til	 2017	 er	 på	 sammenlagt	 500	 millioner	

danske	kroner,	har	betydet	en	vækst	 i	antallet	af	digitale	udgivelser	 ikke	mindst	 fra	de	

etablerede	læremiddelsforlag.2		

De	 nye	 læremidler,	 og	 andre	 digitale	 medier,	 	 betyder	 forandrede	 vilkår	 for	

uddannelsesinstitutionerne	såvel	som	forlagene	,	som	nu	må	tilpasse	sig		en	ny	virkelig-

hed.	En	omstilling	hvor	meget	er	på	spil,	og	som	til	tider	medfører	en	ophedet	debat	i	de	

fagblade,	som	har		grund-	og	gymnasieskolen	som	deres	genstandsfelt.	Debatten	er	dels	

interessant	 fordi	 den	 giver	 et	 indblik	 i	 de	 tanker	 og	 refleksioner	 som	 gøres	 af	 en	

målgruppe	 på	 en	 lukrativ	 del	 af	 bogmarkedet,	 men	 også	 fordi	 den	 vidner	 om	

virkningerne	af	de	nye		medier	og	deres	materialitet	i	et	bredere	perspektiv.		

Debatten	 om	 de	 digitale	 læremidler	 giver	 det	 indtryk,	 at	 det	 er	 alt	 andet	 end	

ligegyldigt	om	en	tekst	læses	på	skærm	eller	papir,	eller	om	der	skrives	på	en	kridttavle	

eller	et	smartboard.	Stemmerne	i	debatten	står	ofte	meget	langt	fra	hinanden	og	betjener	

sig	af	en	kraftig	sprogbrug.	Der	er	tydeligvis	andet	og	mere	på	spil	end	de	rent	praktiske	

aspekter,	 når	 digitale	 medier	 introduceres	 i	 en	 kontekst,	 hvor	 traditionen	 for	 trykte	

læremidler	er	stærk.		

	Grund-	og	gymnasieskolen	synes	at	være	et	spændingsfelt,	hvor	 introduktionen	

af	 digitale	 læremidler	 og	 medier	 sætter	 spørgsmålstegn	 ved	 centrale	 størrelser	 som	

forholdet	mellem	tekst,	medie	og	læser,	men	også	individets	evne	til	fordybelse	og	synet	

																																																								
1	NN,	It-	og	mediekompetencer	i	folkeskolen.	Faghæfte	48,	Undervisningsministerieriets	håndbogsserie	nr.	5,	
Undervisningsministeriet,	København,	2009.	
2	Stig	Hjavard	(m.fl.),	Bogen	og	litteraturens	vilkår	2015.	Bog-	og	litteraturpanelets	årsrapport,	Kulturstyrelsen,	
København,	2015,	hentet	fra	www.kulturstyrelsen.dk/bogen-2015	den	24.5.	2016.	s.	25	
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på	 viden.	 Diskussioner	 som	 disse	 har	 ikke	 mindst	 relevans	 for	 læremiddelsforlagene,	

som	 for	 at	 kunne	 producere	 relevante	 produkter	 må	 have	 indsigt	 i	 og	 forståelse	 for	

undervisernes	ønsker,	bekymringer	og	behov.		

Syfte	og	problemstillinger	

Syftet	 med	 dette	 studie	 er	 at	 forklare	 og	 forstå	 forholdet	 mellem	 nye	 medier	 og	

materialitet	i	relation	til	læremidler	og	deres	brugere.		

	

I	forlængelse	af	studiets	syfte	arbejdes	der	med	følgende	problemstillinger:	

	

! Hvordan	 kan	 argumentationen	 om	 medier	 og	 materialitet	 i	 læremidler	

karakteriseres?	

! Hvilke	 udfordringer	 og	 muligheder	 ser	 	 debattørerne	 i	 relation	 til	 digitale	

læremidler?	

! Hvorledes	kan	underliggende	værdier	i	argumentationen	og	dens	udtryk	forstås?	

Materiale		

I	 opgaven	 undersøges	 et	 repræsentativt	 udvalg	 på	 tretten	 artikler	 fra	 fagblade	 og	

pædagogiske	 tidsskrifter	 med	 lærere	 og	 undervisere	 i	 den	 danske	 grund-	 og	

gymnasieskole	 som	 primær	 målgruppe.	 Artiklerne	 har	 alle	 fokus	 på	 digitale	 medier	 i		

pædagogiske	kontekster.		

Tidsskrifterne	 giver	 dels	 stemme	 til	 underviserne,	 som	 selv	 bidrager	 med	

tekster,	 men	 har	 også	 en	 opinionsdannende	 karakter.	 Med	 henblik	 på	 at	 skabe	 et	

repræsentativt	 udvalg	 har	 jeg	 derfor	 gennemgået	 en	 række	 toneangivende	 tidsskrifter	

indenfor	 opgavens	 tidsmæssige	 afgrænsning.	 Tidsskrifterne	 Dansk	 noter,	 DANSK	 og	

Dansk	 Fællesskrift	 udgives	 alle	 af	 Dansklærerforeningen,	 som	 er	 en	 faglig	 forening	 for	

dansklærere.	 Asterisk	 har	 fokus	 på	 pædagogisk	 forskning	 og	 udgives	 af	 Danmarks		

Pædagogiske	 Universitet.	 Gymnasieskolen	 og	 Folkeskolen	 er	 medlemsblade	 for	

medlemmer	af	henholdsvis	gymnasie-	og	folkeskolelærernes	fagforbund	og	beskæftiger	

sig	 med	 undervisningssektoren	 i	 bred	 forstand,	 men	 har	 særligt	 fokus	 på	 emner	 af	

relevans	for	de	respektive	faggruppers	medlemmer.	For	at	nå	frem	til	det	repræsentative	



	

	 5	

udvalg	 har	 jeg	 således	 gennemgået	 340	 tidskriftsnumre,	 der	 har	 nået	 en	 stor	 del	 af	

undervisere	i	den	danske	grund-	og	gymnasieskole.		

Udvalg	og	afgrænsning	

Selvom	 opgaven	 har	 fokus	 på	 både	 digitale	 og	 trykte	 materialiteter	 fokuseres	 der	

primært	 på	 artikler,	 der	 behandler	 førstnævnte.	Det	 sker	 ud	 fra	 en	 formodning	 om,	 at	

man	dårligt	kan	tale	om	digital	materialitet	uden	at	forholde	sig	til	den	analoge	ditto,	der	

på	den	måde	fungerer	som	en	norm.	Den	tidsmæssige	afgrænsning	står	 i	relation	til	de	

centralt	 stillede	 styredokumenter,	 der	 er	 bestemmende	 for	den	praktiske	brug	 af	 it	 og	

medier	 i	 undervisningen.	 Med	 udgivelsen	 af	 Faghæfte	 48.	 It	 og	 mediekompetencer	 i	

folkeskolen	 i	 2009,	 blev	 undervisning	 i	 og	 med	 medier	 obligatorisk	 i	 skolen,	 og	 dette	

udgør	således	materialevalgets	indledende	punkt.3	Indenfor	afgrænsningen	har	jeg	valgt	

at	medtage	tekster	fra	flere	genrer	for	at	skabe	bredde	i	analysen.	Opgavens	fokus	er	at	

identificere	 argumentation	 og	 retoriske	 mønstre,	 og	 derfor	 gives	

afsender/modtagerforhold	ikke	større	opmærksomhed.	Til	trods	for	bevidstheden	om,	at	

alle	 tekster	 er	 skabt	 af	 en	 afsender	 med	 en	 tænkt	 modtager	 og	 i	 en	 unik	

kommunikationssituation,	 så	 er	 fokus	 på	 de	 forekommende	 argumenter	 og	 altså	 ikke	

deres	ophav	eller	tilblivelse.		

Metode	

Min	metodiske	tilgang	er	kvalitativ	og	dermed	et	forsøg	på	at	bringe	orden	i	et	virvar	af	

oplysninger	 for	at	kunne	præsentere	en	fremstilling,	som	giver	mening.	Den	kvalitative	

tilgang	 giver	muligheder	 for	 at	 gå	 i	 dybden	med	 og	 diskutere	 en	 række	 positioner	 og	

bevæggrunde	 i	 relation	 til	 opgavens	 syfte.	 Processen	 som	 leder	 frem	 mod	 målet	 kan	

beskrives	som	”att	sortera,	reducera	och	argumentera.”4		

Med	henblik	på	at	 sortere	materialet	og	 finde	 frem	 til	 artikler	med	 relevans	 for	

opgavens	syfte,	har	 jeg	gennemgået	de	førnævnte	340	tidskriftsnumre.	 I	 første	omgang	

skabte	 jeg	 overblik	 ved	 at	 gennemgå	 samtlige	 udgivelsers	 indholdsfortegnelser	 og	

																																																								
3	NN,	2009.	
4	Jens	Rennstam	og	David	Wästerfors:	Från	stoff	till	studie.	Om	analysarbete	i	kvalitativ	forskning,	Studentlitteratur,	
Lund,	2015,	s.	12-14.	
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lederartikler	med	fokus	på	følgende	nøgleord:	Digitalisering,	materialitet,	medier,	bogen	

som	medie,	den	trykte	bog,	digitale	læremidler,	iPad/tablet,	Smartboard/elektronisk	tavle,	

mobiltelefon	 og	 skærm.	 Resultatet	 af	 sorteringsprocessen	 blev	 86	 artikler,	 som	

antalsmæssigt	fordelte	sig	således:	DANSK:	33	artikler,		Dansk	Noter:	14	artikler,		Dansk	

Fællesskrift:	3	artikler.	Asterisk:	6	artikler	 	Gymnasieskolen:	28	artikler	og	Folkeskolen:	2	

artikler.		

Ved	en	gennemgang	af	artiklerne	tegnede	sig	en	række	spor,	der	gjorde	det	muligt	

at	formulere	fire	temaer.	De	fire	temaer	udgør	en	struktur	for	analysen	og	er:	Dannelse;	

distraktion	 og	 motivation;	 forandrede	 relationer	 og	 til	 slut	 bogens	 liv,	 død	 og	

genopstandelse.	 De	 fire	 temaer	 er	 i	 praksis	 vanskelige	 at	 adskille	 fuldstændigt	 og	 skal	

derfor	ses	som	rettesnore,	der	bidrager	med	retning	og	form	til	analysen	uden	at	blive	en	

spændetrøje.		

For	at	reducere	materialet	yderligere	og	skabe	et	repræsentativt	udvalg,	har	 jeg	

valgt	 artikler,	 som	 forholder	 sig	 så	 tæt	 til	 undervisningsmæssig	 praksis	 som	muligt.	 I	

materialet	 gives	 derfor	 fortrinsvis	 stemme	 til	 underviseres	 egne	 artikler,	

interviewartikler	 og	 lederartikler.	 Artikler	 der	 omtaler	 forskning	 i	 relation	 til	

undervisning	 er	 også	 medtaget.	 I	 lærernes	 fagblade	 forekommer	 en	 del	 artikler,	 hvor	

blandt	 andet	 litterater	 og	 forfatteres	 syn	 på	 de	 digitale	 og	 trykte	medier	 præsenteres.	

Artiklerne	 er	 ikke	 medtaget	 i	 dette	 stude,	 fordi	 de	 kun	 meget	 indirekte	 har	 med	

undervisning	at	gøre.		

Det	 primære	 analyseværktøj	 er	 retoriker	 og	 filosof	 Stephen	 E.	 Toulmins	

tekstanalytiske	 argumentationsmodel,	 som	 bruges	 til	 at	 identificere	 og	 afdække	

sammenhænge	 i	 argumentationen.	 Toulmins	 argumentationsmodel	 er	 en	 universel	

model	for	forskellige	typer	af	argumentation,	der	gør	det	muligt	at	udpege	mønstre	i	det	

retoriske	landskab,	men	også	at	fortolke	de	underliggende	værdier	disse	baserer	sig	på.5	

I	 forlængelse	 af	 de	 underliggende	 værdier	 gives	 brugen	 af	 	metaforer	 særlig	 opmærk-

somhed,	 og	 her	 inddrages	 lingvisterne	 Mark	 Johnson	 og	 George	 Lakoffs	 idéer	 og	

systematik.	Toulmins	argumentationsmodel	 fungerer	både	som	en	konkret	metode	der	

appliceres	på	dette	studies	materiale,	men		indeholder	også	en	række	centrale	analytiske	

																																																								
5	Stephen	E.	Toulmin,	The	Uses	of	Argument.	Updated	Edition,	Cambridge	University	Press,	Cambridge,	2003,	s.	15-16.		
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begreber,	som	jeg	præsenterer	i	det	følgende	afsnit.	

Teori	

Undersøgelsens	teoretiske	udgangspunkt	er	tredelt.	Studiets	nysgerrige	udgangspunkt	er	

inspireret	 af	 den	 amerikanske	politolog	 Jane	Bennett,	 som	 foreslår	 et	 revideret	 syn	på	

materialitet.	 Bennett	 forsøger	 at	 formulere	 ”a	 vibrate	 materiality”	 som	 findes	 i	 og	

omkring	mennesker	og	 som	skal	 tages	 i	betragtning	 i	 analysearbejde	på	alle	 tænkelige	

niveauer.	

Den	 overordnede	 tanke	 er	 at	 materialiteten	 og	 subjektet	 indgår	 i	 komplekse	

samspil	og	påvirker	hinanden	gensidigt.	Bennett	reaktualiserer	på	den	måde	ideen	om,	at	

materialitet	har	agens	(thing-power),	hvilket	betyder,	at	mennesket	 ikke	alene	kan	stå	 i	

centrum	for	forståelse.	Tværtimod	skal	relationen	mellem	individ,	gruppe,	medie	og	ting	

ses	som	assemblage.6	Assemblage	er	et	begreb	Bennett	henter	hos	de	 franske	 filosoffer	

Gilles	Deleuze	og	Félix	Guattari,	som	dækker	over	komplekse	samspil	og	sammenhænge	

mellem	 forskellige	 materialiteter	 og	 energier,	 som	 påvirker	 hinanden	 og	 deres	

omgivelser.	Selvom	Bennett	 ikke	beskæftiger	sig	med	hverken	medier	eller	 læremidler,	

er	tankerne	om	forbundenhed,	agens	og	forsøget	på	at	krydse	”the	human	–	nonhuman	

divide”	 et	 frugtbart	 udgangspunkt	 for	 at	 undersøge	 og	 diskutere	 de	 implikationer	 nye	

medier	har,	når	de	tager	plads	i	nye	sammenhænge.7		

Æstetikeren	 og	 mediehistorikeren	 Friedrich	 Kittler	 kobler	 netop	 medie	 og	

materialitet	 i	 sin	 tænkning.	 Udgangspunktet	 for	 Kittlers	 teorier	 er	Marshall	McLuhans	

tanke	om,	at	nye	medie	gør	de	gamle	synlige	i	deres	egenskab	af	netop	medier.8	Kittler	

knytter	en	særlig	 forståelse	af	materialitet	 	 til	beskrivelsen	af	mediet	og	dets	 rolle	 i	de	

netværk,	 som	 udgør	 en	 kultur.	 Kittlers	 teorier	 supplerer	 med	 sit	 distinkte	 fokus	 på	

medier	Bennetts	overordnede	tanker	om	materialitet.	Medier	og	materialitet	kan	på	den	

måde	ses	som	en	del	af	undervisningsinstitutionernes	assemblage.	Læremidler	er	både	

medie	 og	 materialitet,	 der	 når	 de	 forandres	 påvirker	 institutionernes	 assemblage	

grundlæggende.		
																																																								

6	Jane	Bennett,	Vibrant	Matter.	A	Political	Ecology	of	Things.	Duke	University	Press,	Durham,	2010.	s.	24.	
7	Bennett.	2010.	s.	13.	
8	Otto	Fischer	og	Thomas	Göttselius,	”Den	sista	litteraturvetaren”	i	Friedrich	Kittler,	Maskinskrifter.	Essäer	om	medier	
och	litteratur,	Anthropos.	Uddevalla,	2003,	s.	8.		
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	Den	 franske	 kulturteoretiker	 Paul	 Virilio	 opfatter	 mediet	 som	 en	 historisk	

variabel,	 der	 konfigurerer	 synssansen	 og	 derved	 også	menneskets	 opfattelse	 af	 tid	 og	

rum.	 Nye	 teknologier	 forskyder	 dermed	 individets	 opfattelse	 af	 verden	 og	 deres	

materialitet	er	således	heller	 ikke	her	et	 tomt	kar,	men	snarere	 i	 sin	omskiftelighed	en	

aktiv	part	i	forståelsen	og	oplevelsen	af	verden.9		

Centrale	analytiske	begreber	

I	opgavens	analyse	lægges	hovedvægten	på	en	række	centrale	teoretiske	begreber,	som	

er	frugtbare	for	at	forstå	og	forklare	de	reaktioner,	der	kommer	til	syne	i	materialet.	

Argumentation	og	appel		

Et	 argument	består	 af	 relationen	mellem	påstand,	 som	dækker	over	det	udgangspunkt	

afsenderen	vil	vinde	 tilslutning	 til,	og	grund,	 som	er	den	 information	som	underbygger	

eller	lægges	til	grund	for	påstanden.	Argumentets	garant	binder	de	to	øvrige	elementer	

sammen	og	udtrykkes	enten	eksplicit	eller	 implicit	som	et	generelt	standpunkt	eller	en	

alment	accepteret	regel.10	Argumenterne	vurderes	i	forhold	til	om	deres	appelformer	er	

funderet	i	emotionelle	eller	intellektuelle	kategorier	og	hvorvidt	de	overvejende	betjener	

sig	 af	 logos,	 etos	 eller	 patos.11	 Logos	 kendetegnes	 af	 en	 tilstræbt	 rationel	 og	 logisk	

appellerende	 argumentation	 og	 er	 i	 sit	 sproglige	 udtryk	 behersket	 og	 neutral.	 Etos	

appellerer	i	kraft	af	den	troværdighed	og	autoritet,	som	afsenderen	besidder,	mens	patos	

inddrager	modtageren	i	sin	appel	og	taler	til	de	mere	umiddelbare	og	spontane	følelser	

og	sindsstemninger.	

Metaforer	

I	 forlængelse	 af	 argumenterne	og	deres	 appelformer	undersøges	brugen	 af	 	metaforen	

som	 et	 udtryk	 for	 menneskelige	 tankeprocesser	 og	 en	 afspejling	 af	 den	 kulturelle	

kontekst.	Begrebet	metafor	skal	altså	ikke	i	denne	sammenhæng	forstås	i	streng	stilistisk	

betydning,	men	snarere	som	det	Johnson	og	Lakoff	kalder	et	metaphorical	concept.12	De	

																																																								
9	Graham	McPhee,	The	Architecture	of	the	Visible.	Technology	and	Urban	Visual	Culture,	Continuum,	London	og	New	York,		
2002,	s.	95.	
10	Charlotte	Jørgensen	og	Merete	Onsberg,	Praktisk	argumentation.	Grundbok	i	retorisk	argumentation,	Retorikförlaget.	
2008,	Åstorp,	s.	15-18.		
11	Jørgensen	og	Onsberg,	2008,	s.	65-66,	72-73	og	74-75.	
12	Mark	Johnson	og	George	Lakoff,	Metaphors	we	live	by,	The	University	of	Chicago	press,	Chicago,	1980,	s.	6.	
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metaforiske	 koncepter	 kortlægger	 på	 den	 måde	 det	 strukturelle	 landskab,	 hvorfra	 et	

argument	 henter	 sin	 form.13	 Ved	 hjælp	 af	 en	 retorisk	 og	 lingvistisk	 tekstanalyse	

undersøges	 argumentationen	 og	 de	 forskelle	 og	 ligheder	 i	 synet	 på	 medier	 og	

materialitet,	der	udtrykkes	i	det	repræsentative	udvalg.		

Angst	og	desperat	begejstring	

Paul	Virilio	mener	at	der	sker	en	forskydning	af	tid	og	rum	i	menneskets	bevidsthed	når	

nye	medier	bringes	til	anvendelse,	og	at	denne	forskydning	leder	til	desorientering	som	

mennesket	 enten	 møder	 med	 	 desperat	 begejstring	 og/eller	 angst.14	 Disse	 reaktioner		

afstedkommes	 af	menneskets	 stræben	 efter	 sammenhæng	 i	 tilværelsen.	 Angsten,	 der	 i	

denne	sammenhæng	skal	forstås	som	en	eksistentiel	størrelse,	udmønter	sig	dels	i	stærk	

skepsis	 til	 de	 nye	 medier	 og	 dels	 i	 en	 desperat	 begejstring,	 som	 udmønter	 sig	 i	 en	

uforbeholden	tiltro	til	samme	medier	–	og	somme	tider	kan	begge	reaktioner	rummes	af	

samme	 person.	 Virilios	 tanker	 giver	 et	 perspektiv	 på	 baggrunden	 for	 positionerne	 i	

debatten	og	 inddrages	derfor	 i	diskussionen	af	analysens	resultater.	 	 I	dette	studie	har	

jeg	valgt	at	oversætte	Virilios	begreber	til	henholdsvis	skepsis	og	begejstring.	Grunden	til	

dette	er,	at	Virilios	betegnelser	 i	nærværende	sproglige	kontekst	 let	kommer	til	at	 lyde	

som	 psykiatriske	 diagnoser.	 Min	 oversættels	 ønsker	 at	 understrege	 begrebernes	

eksistentielle	betydning.		

Aufschreibesystem		

Kittler	 ser	 mediet	 som	 et	 nedskrivningssystem,	 Aufschreibesystem,	 der	 består	 af	 et	

netværk	af	teknologier	og	institutioner,	der:	”tillåter	en	given	kultur	att	utvälja,	lagra	och	

behandla	relevanta	data.”15	Mediet	er	i	denne	forståelse	ikke	blot	et	tomt	kar	som	mening	

og	 udtryk	 kan	 fyldes	 på,	 men	 snarere	 en	 særdeles	 aktiv	 agent	 i	 konstruktionen	 af	

menneskets	opfattelse	og	forståelse	af	verden.	I	analysen	af	artiklerne	diskuteres	de	syn	

på	mediet,	som	kommer	til	udtryk	som	enten	et	 instrument	underlagt	menneskets	vilje	

eller	et	Aufschreibesystem,	der	er	en	aktiv	medspiller	i	forståelsen	af	verden.	

																																																								
13	Johnson	og	Lakoff,	1980,	s.	4-13.	
14	McPhee	2002.	s.	95-104	og	Kristina	Lundblad,	Kodexsimulationer	i	”Bokhistorier.	Studier	tillägnade	Per	S.	Ridderstad”,	
Signum.	Stockholm,	2007,	s	95.	
15	Fischer	og	Göttselius.	2003.	s.	12.	
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Tidligere	forskning	

Simone	Murray	benævner	studier	af	bogmarkedet	og	forlagsbranchen	publishing	studies.	

Publishing	 studies	 trækker	 på	 en	 række	 akademiske	 discipliner,	metoder	 og	 teorier.16	

Dette	 studie	 placerer	 sig	 	 i	 et	 interdisciplinært	 felt,	 som	 trækker	 på	 traditioner	 og	

antagelser	 af	 boghistorisk	 samt	 materialitets-	 og	 medieteoretisk	 karakter.	 Studiet	

beskæftiger	 sig	 med	 læremidler	 som	 et	 fænomen	 på	 bogmarkedet	 og	 falder	 derfor	

indenfor	rammerne	af	publishing	studies.		

Relationen	 mellem	 materialitet,	 form	 og	 kommunikation	 er	 behandlet	 i	 et	

boghistorisk	perspektiv	af		D.	F.	Mckenzie,	der	udvider	betydningen	af	begrebet	tekst	til	

at	 omfatte	 alle	 former	 for	 grafisk	 kommunikeret	 data.17	 Roger	 Chartier	 slår	 fast,	 at	

tekster	–	og	dermed	læremidler	–	er	uadskillelige	fra	deres	materialitet	og	form	og	at	det	

abstrakte	indehold,	må	finde	en	form	og	et	medie	for	at	blive	konkret	for	læseren.18		

I	en	svensk	kontekst	har	Helena	Francke	og	Olof	Sundin	forsket	i	digital	kultur	

med	 særlig	 interesse	 for	 blandt	 andet	 uddannelsesinstitutioners	 forandrede	 praksis	 i	

relation	 til	 dannelse	 og	 vidensbegreber	 samt	 teksters	 troværdighed.19	 Birgitte	 Holm	

Sørensen	 og	 Karin	 Tweddell	 Levinsen,	 begge	 virksomme	 ved	 Danmarks	 Pædagogiske	

Universitet,	 har	 foretaget	 studier	 i	 en	 grundskolekontekst,	 hvor	 elevernes	 aktive	

deltagelse	som	formidlere	og	læringsdesignere	undersøges	i	relation	til	digitale	medier.20	

Sidstnævnte	forskning	sigter	i	høj	grad	mod	at	optimere	læringsprocesser	med	fokus	på	

målbare	færdigheder	og	kompetencer	og	har	på	den	måde	et	udtalt	instrumentelt	sigte.	

Det	instrumentelle	sigte	sættes	på	spidsen	i	et	studie	af	Thomas	Illum	Hansen	og	Jeppe	

Bundsgaard,	der	har	til	formål	at	levere	en	forskningsbaseret	indgangsvinkel,	der	sikrer	

den	 mest	 effektive	 udmøntning	 af	 midler	 til	 stat	 og	 kommunes	 indkøb	 af	 digitale	

læremidler	og	bud	på	designprincipper	til	brug		for	producenter	af	læremidler.21						

																																																								
16	Simone	Murray:	”Publishing	Studies.	Critically	Mapping	Research	in	Search	of	a	Discipline”i		Publishing	Research	
Quarterly,	nr.	4.	2006.	s.	3	
17	D.	F.	McKenzie,	Bibliography	and	the	Sociology	of	Texts,	Cambridge	University	Press,	Cambridge,	1999.	
18	Roger	Chartier,	Forms	and	Meanings.	University	of	Pennsylvania	Press,	Philadelphia,	1995.	
19	Helena	Francke	og	Olof	Sundin,		”Negotiating	the	Role	of	Sources:	Educators	Conceptions	of	Credibility	in	
participatory	Media”	i	Library	and	Information	Science	Research.	Årgang	34,	nr.	3,	2014	og	”Debating	Credibility:	The	
Shaping	of	Information	Literacies	i	upper	secondary	Schools”	i	Journal	of	Documentation,	Årgang	67,	nr.	4,	2011.	
20	Birgitte	Holm	og	Karin	Tweddell	Levinsen,	”Powerful	Practices	in	Digital	Learning	Processes”	i	Electronic	Journal	of	
E-learning,	årgang	13,	nr.	4,	2015.		
21	Thomas	Illum	Hansen	og	Jeppe	Bundsgaard,	Kvaliteter	ved	digitale	læremidler	og	ved	pædagogiske	praksisser	med	
digitale	læremidler,	Udgivet	af	Ministeriet	for	Børn	og	Undervisning,	København,	2013,	Aalborg	Universitets	
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Materialitet	i	pædagogiske	kontekster	er	primært	af	interesse	for	forskning,	der	knytter	

sig	 til	 de	 praktisk-musiske	 fag	 samt	æstetiske	 læreprocesser.	 Pia	 Lundberg	 og	 Lisbeth	

Haastrup	har	i	artiklerne	Krop,	kultur	og	kundskaber	samt	Positioner	og	potentialer	på	vej	

mod	en	kulturdidaktik	leveret	overblik	over	didaktisk	praksis	i	relation	til	læremidler	og	

materialitet	 over	 tid	 samt	 teoretiseret	 over	 potentialer	 ved	 kropslige	 erfaringer	 i	

undervisningen.22		

Debatten	om	læremidler	som	medie	og	materialitet	er	ikke	tidligere	undersøgt,	

og	 dette	 studie	 kan	 dermed	 bidrage	 til	 et	 øget	 kendskab	 til	 en	 vigtig	 målgruppe	 på	

markedet	 for	 læremidler	 og	 desuden	 belyse	 holdninger	 og	 reaktioner	 på	 skift	 i	

materialitet	i	krydsfeltet	mellem	analoge	og	digitale	medier.	

Analyse	

Analysen	af	det	repræsentative	udvalg	er	inddelt	i	fire	overordnede	temaer.	Artiklernes	

argumentation	og	metaforiske	koncepter	 skitseres	og	analyseres	 i	 relation	 til	Bennetts	

tanker	om	materialitet	samt	Kittler	og	Virilios	medieteorier.		

Dannelse	og	sammenhængskraft			

I	 analysens	 første	 tema	 er	 der	 fokus	 på	 dannelse.	Dannelse	 forstås	 her	 som	 individets	

stræben	efter	at	forstå	sig	selv	i	relation	til	sin	omverden:	En	proces	der	sker	i	samspil	

med	andre	og	dermed	også	sikrer	samfundet	mod	fragmentering.23			

I	en	lederartikel	med	rubrikken	”Men	øje	for	det	der	kommer”	skrevet	af	direktør	

for	 Dansklærerforeningens	 forlag	 Jens	 Raahauge,	 er	 påstanden,	 at	 hvis	

undervisningsinstitutionerne	 overvejende	 bruger	 digitale	 medier	 vil	 det	 få	 negative	

konsekvenser.	Sin	grund	henter	Raahauge	i	et	svensk	forsøg,	hvor	tablets	står	i	vejen	for	

det	 potentiale	 for	 øgede	 læsefærdigheder	 skrivning	 på	 tastatur	 ellers	 rummer.	 Hvor	

grundens	appelform	er	logos,	er	artiklen	i	sin	afsluttende	del	præget	af	et	anseligt	patos.	I	

følelsesladede	 vendinger	 formuleres	 tre	 centrale	 behov	 for	 nutidens	 menneske.	

																																																																																																																																																																									
hjemmeside,	hentet	den	14.5.	2016,	http://pure.au.dk/portal/da/publications/kvaliteter-ved-digitale-laeremidler-og-
ved-paedagogiske-praksisser-med-digitale-laeremidler(0646735a-8e97-4628-a081-ac8502cdf3ac).html.		
22	Pia	Lundberg,	”Krop,	Kultur	og	Kundskaber”	i	Cursiv	nr.	4.	2019.	Danmarks	pædagogiske	Universitetskole.	Aarhus	
2009	og	Lisbeth	Haastrup,	”Positioner	og	potentialer	på	vej	mod	en	kulturdidaktik”	i	Cursiv	nr.	4.	2019.	Danmarks	
pædagogiske	Universitetskole,	Aarhus,	2009.	
23	Lars	Jacob	Muschinsky	(red),	Ny	pædagogisk	opslagbog,	Hans	Reizels	Forlag,	København,	2014,	s.	38-42.	
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Behovene	er,	at	være	kritisk	i	forhold	afsendere	i	digitale	medier,	”at	sætte	os	ud	over	os	

selv”	gennem	at	læse	litteratur	og	til	sidst	en	kritisk	indstilling	til	digitale	platforme	som	

”ikke	er	Gud”.24		

Den	 underforståede	 pointe	 og	 Raahauges	 garant	 er:	 At	 dannelsen	 af	 kritiske	

borgere,	 som	 evner	 at	 fordybe	 sig	 og	 være	 nærværende	 er	 truet.	 Med	 et	 stærkt	

metaforisk	koncept	affærdiges	det	digitale	som	afløser	for	det	tidligere	tiders	dannelse:	

”den	 digitale	 dannelse	 [skal]	 ikke	 surfe	 på	 sin	 egen	 bølge	 og	 slænge	 basale	 dele	 af	 et	

bredere	dannelsesbegreb	ud	som	en	forældet	understrøm.”	De	stilistiske	virkemidler	og	

den	emotionelle	appelform	vidner	om	en	stærkt	følelsesladet	position,	der	i	kombination	

med	Raahauges	 eksplicitte	 skepsis	 vedrørende	 digitale	 læremidler	 udtrykker	 en	 stærk	

bekymring,	der	i	Virilios	optik	kan	forstås	som	udtryk	for	skepsis	og	angst.		

En	umiddelbart	mere	positiv	indstilling	er	at	spore	i	lederartiklen	”Er	sort	skærm	

det	 nye	 orange?”	 i	 Dansk	 Noter.	 Artiklen	 er	 skrevet	 af	 tre	 dansklærere	 og	 har	 den	

påstand,	 at	 skærmen	 ikke	 kan	 undværes	 hverken	 i	 uddannelsesinstitutionerne	 eller	 i	

fritiden.	 Grunden	 	 gives	 med	 selvfølgelighed:	 ”Alle	 ved	 efterhånden	 at	 virkelighed	 og	

skærmvirkelighed	 interagerer.”25	Virkeligheden	og	de	medier	den	 formidles	og	opleves	

igennem	 kan	 altså	 ikke	 længere	 adskilles.	 I	 artiklens	 forståelse	 konstituerer	 mediet	

virkeligheden,	 hvilket	 udtrykkes	 eksplicit	 i	 relation	 til	 individets	 selviscenesættelse	 på	

sociale	medier:	”Livet	er	først	virkelighed	når	det	lægges	på	Facebook	eller	snapchattes	

med	et	øjebliksbillede.”26		

Et	 centralt	begreb	 for	de	 tre	debattører	er	 fortællingen.	Fortællingen	ses	 som	et	

samlende	princip	for	det	indhold,	som	formidles	gennem	digitale	medier	uanset	om	der	

er	 tale	 om	 selviscenesættelse	 på	 sociale	 medier	 eller	 moderne	 tv-serier	 på	

streamingtjenester.	Tv-serien	ses	som	den	trykte	romans	afløser,	fordi	den	i	kraft	af	sin	

form	 kan	 konsumeres	 på	 kortere	 tid	 og	 opleves	 sammen	 med	 andre.	 Fællesskabet	

omkring	 oplevelsen	 nævnes	 som	 noget	 udtalt	 positivt,	 men	 samtidig	 beskrives	

konsumtionen	med	misbrugsmetaforer	som	at	være	”hooked”	og	at	”binge”.	

																																																								
24	Jens	Raahauge,	”Men	øje	for	det	der	kommer,	Dansk,	årgang	6,	nr.	2,	2013.	s.	2.	
25	Dorthe	Hedegaard	Mikkelsen,	Gitte	Lautrup	og	Ditte	Eberth	Timmermann,”	Er	sort	skærm	det	nye	orange?”,	Dansk	
Noter,	årgang	7,	nr.	3,	2014,	s.	4.	
26	Mikkelsen,	Lautrup,	Timmermann.	2014.	s.	4.	
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Synet	 på	 fortællingen	 og	 dens	 nye	 digitale	 former	 er	 på	 den	 måde	 præget	 af	 både	

begejstring,	 men	 også	 bekymring.	 En	 bekymring,	 som	 kommer	 til	 udtryk	 i	 de	 nævnte	

metaforiske	 koncepter,	 men	 også	 i	 et	 ønske	 om	 at	 danskfaget	 i	 skolen	 bliver	 den	

samlende	faktor,	der	modvirker	”en	stærkt	individbaseret	skærmkultur.”27	Fællesskabet	

om	 skærmen	 ses	 altså	 både	 som	 noget	 positivt,	 men	 er	 samtidig	 udtryk	 for	 en	

fragmentering,	 der	 skal	 modvirkes	 gennem	 undervisning.	 Garanten	 	 synes	 at	 være,	 at	

undervisning	 skal	 omfavne	 de	 nye	 digitale	 muligheder	 og	 fællesskaber	 for	 at	 sikre	

demokratisk	 og	 dannelsesmæssig	 udvikling.	 Artiklens	 argumentation	 er	 ikke	 helt	

kongruent,	på	den	ene	side	er	der	udtalt	begejstring,	men	på	den	anden	side	afsløres	 i	

detaljerne	 en	 angstfyldt	 skepsis.	 Når	menneskets	 opfattelse	 af	 verden	 forandres	 af	 ny	

teknologi	 bliver	 reaktionen	 ifølge	 Virilio	 at:	 ”the	 subject	 mechanically	 responds	 by	

attempting	to	restore	[the]	original	coherence	of	the	world	…”28	Citatet	forklarer	måske	

manglen	på	sammenhæng	 i	artiklen:	De	nye	 	 former	og	medier	mødes	på	den	ene	side	

med	 begejstring,	 men	 sidestilles	 samtidig	 med	 de	 trykte	 medier	 i	 den	 overordnede	

kategori	”fortællinger”.	Digitale	og	trykte	medier	kan	dermed	ses	som	forskellige	udtryk	

for	det	samme	og	dermed	er	sammenhængen	rekonstrueret.	

Netop	 dannelse	 og	 relationen	 til	 medie	 og	 materialitet	 undersøges	 i	 en	

interviewartikel	 i	 Asterisk	 med	 rubrikken	 ”Medier	 &	 madpakker	 –	 dannelse	 gennem	

tiden”.	Her	 interviewes	 lektor	 i	materiel	kultur	Lisbeth	Haastrup	og	professor	 i	 filosofi	

Hans	Siggaard	Jensen.	Artiklen	tager	form	af	udvalgte	historiske	tilbageblik	på	medier	i	

undervisningsmæssig	sammenhæng	og	har	to	overordnede	påstande.	Den	første	påstand		

er,	at	der	er	konvergens	mellem	nye	og	gamle	medier	samt	at	nye	medier	aktualiserer	de	

gamle.	 Grunden	 	 for	 påstanden	 findes	 i	 et	 eksempel	 fra	 antikkens	 Grækenland,	 hvor	

Platon	 i	 dialogen	 Phaidros	 kritiserer,	 at	 menneskets	 hukommelse	 skades	 af	

skriftsystemet	som	medie.	Et	eksempel	som,	 i	parentes	bemærket,	understreger,	at	nye	

medier	ofte	er	blevet	mødt	med	skepsis.	Den	egentlig	grund	er	ikke	desto	mindre,	at	der	

ses	en	tydelig	sammenhæng	mellem	skolastikkens	dialogiske	former	og	de	tidlige	trykte	

																																																								
27	Mikkelsen,	Lautrup,	Timmermann,	2014,	s.	5.	
28	McPhee,	2002,	s.	102.	
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læremidler.	 Pointen	 om	 konvergens	 er	 dermed	 tydelig.	 Garanten	 	 er	 således	 at	

dannelsesspørgsmål	reaktualiseres	i	forhold	til	den	virkelighed	som	medierne	skaber.29		

I	forlængelse	af	dette	følger	artiklens	anden	påstand	:	”Ting	er	ikke	bare	noget,	vi	

mennesker	udtrykker	os	 igennem	eller	gør	noget	med.	De	gør	noget	ved	os.	De	danner	

os.”30	 Grunden	 	 for	 påstanden	 findes	 i	 de,	 historiske	 tilbageblik,	 som	 demonstrer	 at	

gældende	opfattelser	vedrørende	materialitet	tidligere	har	været	anderledes.	Relationen	

mellem	medie	og	menneske	er	dermed	kulturelle	konstruktioner,	som	er	foranderlige	og	

formes	i	et	assemblage,	hvor	materialiteten	i	tråd	med	Bennets	vibrant	materialism	har	

thing-power.	 Garanten	 	 er	 således,	 at	menneskelig	 erkendelse	 formes	 i	 et	 foranderligt	

assemblage,	 hvor	 materialitet	 og	 medie	 er	 betydende	 faktorer.	 Nye	 medier	 og	 deres	

materialitet	mødes	i	denne	optik	med	naturlig	skepsis.	De	gamle	medier	sætter	sig	spor	i	

de	 nye	 i	 en	 konvergent	 udvikling,	 som	 betyder	 at	 sammenhængen	 på	 trods	 af	

indledningsvis	skepsis	på	længere	sigt	genoprettes.		

Delkonklusion	

Raahauge	 repræsenterer	 en	position,	 som	er	 præget	 af	 angst	 for	 et	 tab	 af	 dannelse	 og	

tradition.	 I	 de	 metaforiske	 koncepter	 er	 digitale	 medier	 en	 ustyrlig	 bølge,	 som	 gør	

traditionel	 dannelse	 overflødig.	 Angstens	 genstand	 er	 en	 mangel	 på	 dannelsesmæssig	

sammenhæng	 og	 dermed	 fragmentering	 i	 et	 samfund,	 hvor	 borgerne	 er	 ukritisk	

overfladiske	 og	 ikke	 evner	 at	 fordybe	 sig	 i	 litteratur.	 Fragmenteringen	 er	 også	 et	

nøgleord	 i	 ”Er	sort	skærm	det	nye	orange?”	 ,	men	her	er	der	også	plads	 til	begejstring.	

Misbrugsmetaforerne	 udpeger	 et	 ustyret	 overforbrug	 af	 digitale	medier,	men	 ordenen	

genoprettes	 ved	 hjælp	 af	 fortællingen.	 Et	 begreb	 som	 kan	 forstås	 som	 narrative	

strukturer,	 der	 kan	 undervises	 i,	 men	 også	 som	 en	 større	 og	 mere	 overordnet	

dannelsesmæssig	sammenhæng.		

De	 to	 første	 artikler	 viser,	 at	 mediet	 i	 høj	 grad	 kan	 ses	 som	 et	

Aufschreibesystem,	 der	 konstituerer	 menneskets	 opfattelse	 af	 verden.	 Nye	 medier	

mødes	derfor	med	begejstring	eller	angstfyldt	modstand.	En	udvikling	som	i	den	tredje	

artikels	 perspektiv	 beskrives	 som	 naturlige	 reaktionsmønstre	 i	 en	 mediehistorisk	

udvikling,	hvor	nøje	udvalgte	eksempler	viser	at	nye	medier	med	tiden	finder	sin	plads.	
																																																								

29	Peder	Holm-Pedersen,	”Medier	og	madpakker	–	dannelse	gennem	tiden”,	Asterisk,	årgang	12	nr.	64,	2012,	s.	19.	
30	Holm-Pedersen,	2012,	s.	20.	



	

	 15	

Dannelsesprocesser	 i	 skolen	 sikrer	 mod	 	 fragmentering	 ved	 at	 knytte	 individet	 til	 en	

fælles	tradition	og	forståelse	af	hvad	der	har	særlig	værdi	i	en	bestemt	kulturel	kontekst.	

De	 tre	 artikler	 stræber	 på	 hver	 sin	 måde	 efter	 at	 genoprette	 dannelsesmæssig	

sammenhæng	og	orden.	

Det	digitale	som	motivation	og	distraktion	
	

I	artiklen	”IT-færdigheder	skal	tages	lige	så	alvorligt	som	fagenes	indhold”	i	Folkeskolen	

understreges	vigtigheden	af,	at	eleverne	undervises	i	brug	af	digitale	muligheder	i	skolen.	

Uden	en	sådan	undervisning	påstås	det:	”vælger	man	ofte	det	sikre,	nemlig	bogen”.31		Der	

udpeges	 en	 række	 fordele	 ved	 undervisning	 i	 IT:	 Eleverne	 begejstres,	 motiveres	 og	

præsterer	bedre.	Rubrikken	”Læringen	af	it-færdigheder	skal	tages	lige	så	alvorligt	som	

fagenes	indhold”	understreger	at	der	i	artiklen		er	et	modsætningsforhold	mellem	fagligt	

indhold,	 der	 knytter	 sig	 til	 den	 trykte	 bog	 og	 IT-færdigheder,	 der	 mere	 ses	 som	 et	

redskab	 til	 formidling	 end	 et	 fagligt	 indhold	 i	 sig	 selv.	 Interessant	 er	 det	 i	 denne	

sammenhæng,	 at	 artiklens	 sondring	 mellem	 medie	 og	 indhold	 ikke	 bare	 gælder	 det	

konkrete	eksempel,	men	digitale	medier	i	det	hele	taget.	De	digitale	medier	mødes	med	

begejstring,	 men	 opfattes	 ikke	 som	 et	 Aufschreibesystem.	 Garanten	 er	 således,	 at	 nye	

medier	 adskiller	 sig	 fra	 de	 trykte	 fordi	 formen	 netop	 er	 ny	 og	 netop	 det	 motiverer	

eleverne.		

En	fuldstændig	begejstring	kommer	til	udtryk	i	artiklen	”Den	grænseløse	planche	

i	 Gymnasieskolen”.	 Her	 ser	 forfatteren	 et	 stort	 potentiale	 i	 undervisning	 med	

præsentationsværktøjet	 Prezi.	 Grunden	 finder	 han	 i	 det	 visuelle	 løft	 som	 programmet	

giver	undervisningen	og	som	bidrager	til	en	styrkelse	af	elevernes	forståelse	af	abstrakte	

sammenhænge	og	evne	til	at	huske	disse.32	Garanten	er,	at	nye	sammenhænge	afsløres	

for	 eleverne	 ved	 at	 inddrage	 digitale,	 visuelt	 orienterede	 værktøjer	 i	 undervisningen.	

Argumentation	 er	 primært	 drevet	 af	 logos,	 men	 i	 en	 række	 interessante	 metaforiske	

koncepter	 trækkes	 der	 også	 på	 patos.	 Blaabjerg	 kalder	 indledningsvis	 Prezi	 for	 ”den	

visuelle	 kung-fu	 i	 klasserummet”	 og	 lovprisningen	 fortsættes	 i	 en	 hele	 12	 linjer	 lang	
																																																								

31	Laura	Weber	Nielsen	og	Thorkild	Thejsen,”IT-færdigheder	skal	tages	lige	så	alvorligt	som	fagenes	indhold”,	
Folkeskolen,	årgang	126	nr.	2.	2009,	hentet	den	13.5.2016	https://www.folkeskolen.dk/55700/it-faerdigheder-skal-
tages-lige-saa-alvorligt-som-fagenes-indhold,	upagineret.	
32	Morten	Blaabjerg,	”Den	grænseløse	planche”,	Gymnasieskolen,	årgang	93,	nr.	9,	2010.	hentet	den	13.5.	2016,	
http://gymnasieskolen.dk/den-gr%C3%A6nsel%C3%B8se-planche,	upagineret.		



	

	 16	

beskrivelse	 af	 en	 scene	 fra	 den	 dystopiske	 science	 fiction-film	The	Matrix.	 I	 eksemplet	

lærer	 filmens	 hovedperson	 i	 et	 endeløst	 hvidt	 rum	 gnidningsløst	 forskellige	

kampteknikker.	 Prezi	 skaber	 muligheder,	 der	 sammenlignes	 med	 filmen,	 hvor:	

”virkelighed	 bøjes	 og	 manipuleres	 og	 ”fuldstændigt	 tilpasses	 den	 ønskede	

læringssituation”.33	I	flere	eksempler	bruger	Blaabjerg	krig	og	kamp	som	metafor,	og	i	et	

eksempel	 fra	 undervisningen	 skaber	 eleverne	 et	 interaktivt	 kort	 over	 en	 historisk	

slagmark,	 som	 visuelt	 forstørres	 på	 den	 digitale	 tavle.	 Begejstringen	 for	 de	 nye	

muligheder	rummer	et	desperat	element,	fordi	eksemplerne	fra	krig	og	kamp	er	løsrevne	

fra	indlevelse	i	de	historiske	grusomheder.		

De	 metaforiske	 koncepter	 kan	 ses	 som	 udtryk	 for	 det	 Virilio	 benævner	 de-

realization;	 en	 risiko	 der	 opstår	 når	mediet	 gennem	 sin	 tekniske	 visualisering	 løsriver	

det	 sete	 fra	 sin	binding	 til	 tid	og	 rum.	Blaabjergs	begejstrede	 syn	på	grænseløsheden	 i	

metaforen	 fra	 filmens	 hvide	 rum	 er	 med	 stor	 nøjagtighed	 kernen	 i	 Virilios	 skepsis:	 I	

stedet	 for	 optimerede	 læringsprocesser	 ser	 Virilio	 grænseløsheden	 som:	 ”absolutely	

blank	 seing	 […]	 an	 inescapable	 disorientation	 and	 incoherence.”34	 I	 dette	 perspektiv	

overfører	mediet	med	sin	indbyggede	logik	en	opløsning	af	bundetheden	til	tid	og	rum.	

En	mulighed	Blaabjerg	omfavner	med	desperat	begejstring.		

I	 artiklen	 ”Alt	 er	 ét	 klik	 væk	 i	 Gymnasieskolen”	 fortæller	 professor	 i	 digitale	

medier	 ved	 Aarhus	 universitet	 Helle	 Mathiasen	 om	 resultaterne	 af	 en	 omfattende	

undersøgelse	af	 it	på	de	gymnasiale	uddannelser.35	Påstanden	er,	at	det	er	et	 faktum	at	

digitale	læremidler	er	befordrende	for	undervisningen,	men	at	der	også	er	udfordringer	

forbundet	med	dette.	Udfordringerne,	der	også	udgør		grunde		i	argumentationen,	består	

i,		at	spil	og	sociale	medier	forstyrrer	eleverne	i	undervisningen,	men	også		at	de	digitale	

læremidler	medfører	et	forandret	og	mere	flygtigt	vidensbegreb.	Adgang	til	internettet	er	

en	”narresut”,	der	 leder	til	 ”at	 	eleverne	[…]	kan	tro,	at	de	 ikke	behøver	faglig	ballast”	 i	

form	 af	 sammenhængsforståelse.36	 Artiklens	 garant	 er,	 at	 de	 nye	 medie	 rummer	

muligheder,	 som	 kan	 forløses,	 hvis	 forholdet	 mellem	 menneske	 og	 maskine	 i	

																																																								
33	Blaabjerg,	2010,	Upagineret.	
34	McPhee.	2002,	s.	65.	
35	Laura	Engstrøm,	Alt	er	ét	klik	væk.	Gymnasieskolen,		årgang	96,	nr.	13,	2013,	hentet	den	18.5.	2016,	
http://gymnasieskolen.dk/alt-er-%C3%A9t-klik-v%C3%A6k,	upagineret.		
36	Engstøm.2013.	Upagineret.	
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undervisningen	redefineres	i	en	ny	didaktiske	praksis.	Et	nyt	digitalt	Aufschreibesystem	

skaber	 nye	 vidensbegreber,	 som	 kræver	 forandret	 praksis	 for	 ikke	 at	 resultere	 i	

distraktion	og	mangel	på	overblik.	Til	trods	for	at	mediet	betyder	forstyrrelser	og	et	nyt	

vidensbegreb,	 ser	 Mathiasen	 ikke	 mediet	 som	 en	 størrelse	 med	 agens:	 ”Den	 nye	

teknologi	understøtter	bare	det	man	vil.”37	Som	i	temaets	første	artikel	er	der	altså	tale	

om	et	redskab.		

Delkonklusion	

Temaets	 to	 første	 artikler	 ser	digitale	medier	 som	en	motiverende	 faktor	 for	 eleverne.	

Begge	artikler	har	en	begejstret	holdning,	som	ikke	levner	plads	til	forbehold.	Artiklen	i	

Folkeskolen	 vidner	 om	 et	 syn	 på	 mediet,	 som	 et	 redskab	 der	 i	 kraft	 af	 sin	 form	 er	

motiverende.	I	Gymnasieskolen	fremhæves	grænseløsheden	i	digitale	medier	som	positiv	

og	uanet	mulighed.	En	begejstring	der	i	kraft	af	de	metaforiske	koncepter	får	en	kraftig	

overtone	af	desperation.	Den	sidste	artikel	udpeger	udfordringer	i	form	af	distraktion	og	

et	 behov	 for	 en	 ny	 didaktik,	 som	 tager	 højde	 for	 forandrede	 vidensbegreber.	 Digitale	

medier	opfattes	således	som	en	størrelse,	der	skaber	motivation,	forstyrrelse	og	kræver	

en	ny	didaktik.		

I	artiklernes	forståelse	rummer	mediet	thing-power	gennem	evnen	til	i	sig	selv	

at	motivere	eller	distrahere,	alligevel	viser	argumentationen	paradoksalt	nok	et	syn	på	

mediet	 som	 et	 redskab	 uden	 egentlig	 agens.	 Synet	 på	 mediet	 som	 et	 redskab	 og	 en	

genstand	uden	agens	afspejler	et		syn	på	forholdet	mellem	subjekt	og	genstand,	som	har	

været	 fremherskende	 i	 vestlig	 forståelse	 siden	 oplysningstiden.	 Filosoffen	 Rene	

Descartes	 skelnede	 for	 eksempel	 skarpt	 mellem	 naturen	 og	 objekternes	 rene	

udstrækning,	res	extensa,	og	intellektets	rene	ånd,	res	cogitans.	Intellektet	havde	dermed	

evnen	 til	 at	 forme	 den	 inerte	 materie.38	 Alligevel	 udtrykker	 artiklerne	 implicit	 en	

opfattelse	af	mediets	thing-power.	En	opløsning	som	i	høj	grad	passer	med	Bennets	vital	

materialism,	i	hvilken	alle	materier	ses	som	aktanter	der	er	”inextricably	enmeshed	in	a	

dense	network	of	relations.”39	Sondringen	mellem	materialitet	og	 intellekt	kan	ses	som	

																																																								
37	Engstrøm,	2013.	upagineret.	
38	Lars	Christiansen,	Metafysikkens	historie,	Museum	Tusculanums	Forlag,	København	1997,	s.	186-187.	
39	Bennett,	2010,	s.	13.		
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en	norm,	men	en	modfortælling	der	ser	materialitet	som	en	størrelse	med	betydning	og	

agens	skinner	alligevel	i	gennem.	

Nye	medier	og	forandrede	relationer		
	

I	 analysens	 tredje	 tema	 er	 fokus	 på	 de	 oplevede	 forandringer,	 som	 nye	 medier	

afstedkommer	 i	 centrale	 relationer	 i	 skolens	 verden.	 Relationerne	 er	 både	 konkret	

mellem	undervisere	og	 elever,	men	også	mere	 abstrakt	 i	 opfattelsen	 af	 teksten	 som	et	

originalt	værk	eller	kopi.	

Nye	medier	og	digitale	læremidler	har	betydning	for	en	række	centrale	relationer	

på	uddannelsesinstitutionerne.	I	to	artikler	med	rubrikkerne	”Digital	deling	må	ikke	blive	

en	 sutteklud”	 og	 ”Her	 kan	 ingen	 forsvinde	 bag	 deres	 skærm”	 i	 Gymnasieskolen		

præsenteres	 vidt	 forskellige	 indgangsvinkler	 til,	 og	 syn	 på,	 digitale	 medier.40	

Gymnasielærerne	 Anne	 Lise	 Bennedsen	 og	 Kristina	 Grarup	 har	 i	 deres	 respektive	

interviewartikler	 begge	 den	 påstand,	 at	 digitale	 læremidler	 har	 forandret	 relationerne	

mellem	lærer	og	elev.	Grunden		til	dette	findes	i	de	distraktioner	sociale	medier	skaber	

for	 eleverne	 i	 undervisningen	 samt	 i	 de	 ændrede	 kontaktformer	 som	 internettet	 har	

afstedkommet.	Lærerne	oplever	for	eksempel,	at	de	skal	være	tilgængelige	for	eleverne	

på	nettet	også	udenfor	undervisningstiden.		

Forskellen	 mellem	 de	 to	 læreres	 opfattelser	 ligger	 i	 garanten.	 	 Bennedsen	 ser	

medier	 som	en	mulighed	og	 et	 vilkår,	 som	pædagogikken	 skal	 tilpasses.	Hun	mener	 at	

eleverne	”har	fået	et	større	behov	for	tydeligere	rammer	end	tidligere”	og	fortæller	også	

at	 hun	 bruger	 digitale	 muligheder	 til	 at	 sørge	 for	 at	 eleverne	 holder	 fokus	 i	

gruppearbejde.41	 Her	 bruger	 hun	 interessant	 nok	 ordet	 ”overvågning”	 om	 sin	 egen	

praksis.	Grarups	garant	er,	at	computere	og	andre	skærme	skal	 	begrænses.	Grarup	har	

derfor	 indført	 kraftige	 restriktioner	 for	 eleverne,	 noget	 hun	 selv	 benævner	

”computerdiktatur”.42	 Brugen	 af	 de	 metaforiske	 koncepter	 overvågning	 og	 diktatur	

vidner	om	en	angst	for	de	nye	medier	samt	en	bevidsthed	om	ændrede	roller	og	autoritet	

																																																								
40	Anders	Klebak,	”Her	kan	ingen	forvinde	bag	deres	skærm”,	Gymnasieskolen,	årgang	98,	særnummer	november,	2015.	
s.	7-9.	samt	Anders	Klebak:	Digital	deling	må	ikke	blive	en	sutteklud.	årgang	98,	særnummer	november,	2015,	s.	17-18.	
41	Klebak:	Digital	deling	må	ikke	blive	en	sutteklud,	2015.	s.	18.	
42	Klebak,	”Her	kan	ingen	forsvinde	bag	deres	skærm”,	2015.	s.	8.	
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i	undervisningslokalerne.	Forandringer	som	underviserne	reagerer	på	ved	at	sætte	streg	

under	deres	autoritet	og	magtposition.		

Et	 lignende	behov	 for	 overvågning	 og	 kontrol	 aktualiseres	 yderligere	 i	 artiklen	 ”Sådan	

snyder	eleverne	–	en	 internetguide	 i	Gymnasieskolen”.43	Artiklen	er	en	gennemgang	af	

muligheder	 for	 at	 afsløre	 plagiering	 af	 tekster	 med	 en	 tydelig	 påstand	 	 om	 at	 netop	

plagiering	er	 et	problem	 i	 vækst.	Grunden	er	 at	nye	digitale	muligheder	 får	 elever	 til	 i	

stort	omfang	at	downloade	hele	eller	dele	af	opgaver.	Artiklens	garant	er,	 at	 elevernes	

snyd	opløser	forholdet	mellem	originalt	arbejde	og	kopi	samt	at	læreren	må	være	klædt	

på	til,	at	opdage	og	standse	dette.	Forholdet		mellem	original	og	kopi	har	siden	midten	af	

1700-tallet	 været	 en	 grundsten	 i	 en	 forståelse	 af	 kreativitet,	 som	 har	 fokus	 på	 det	

originale	værk.44	Originalitetsprincippet	er	på	den	måde	en	historisk	konstruktion,	som	i	

artiklens	optik	udfordres	af	nye	medier	og	elevernes	praksis.	Originalitetsprincippet	som	

understøttes	af	både	moralsk	og	 juridisk	autoritet	sættes	under	pres	og	der	stilles	 ikke	

spørgsmål	 ved	 om	 elevernes	 praksis	 reelt	 er	 problematisk.	 Originalitetsprincippet	 kan	

ses	som	en	hegemonisk	struktur,	som	er	så	alment	accepteret	og	udbredt	en	opfattelse,	

at	 den	 stort	 set	 står	 uimodsagt.	 Når	 originalitetsprincippets	 hegemoniske	 struktur	

udfordres	opfatter	lærerne	det	også	som	en	udfordring	af	deres	autoritet.45	 	

Elevernes	digitale	praksis	skal	dog	ikke	nødvendigvis	ses	som	et	udtryk	for	oprør	

mod	 autoriteterne,	 men	 snarere	 som	 en	 konsekvens	 af	 nye	 medier.	 I	 artiklen	 Farvel	

Gutenberg	 i	 Gymnasieskolen	 beskriver	 en	 række	 forskere	 ved	 Syddansk	 Universitet,	

hvordan	unges	 opfattelse	 af	 tekster	 som	en	 størrelse,	 der	 er	 i	 konstant	 proces	 og	 som	

brugere	kan	omforme	og	sprede	uden	hensyn	til	ophavsret,	er	en	tilbagevenden	til	præ-

Gutenbergsk	praksis.46	Påstanden		er	at	elever	og	lærere	har	en	forskellig	brug	af	og	syn	

på	medier,	og	at	dette	er	en	direkte	følge	af	den	teknologisk	udvikling	.	Garanten		er,	at	

forskellige	 medier	 har	 agens	 og	 former	 menneskets	 forståelse	 af	 verden	 i	 forhold	 til	

væsentlige	kognitive	kategorier	som	kronologi	og	afsluttethed.	Som	et	resultat	af	mødet	

																																																								
43	Jens	Peter	Houe,	”Sådan	snyder	eleverne	–	en	internetguide”,	Gymnasieskolen,	årgang	94,	nr.	2,	2011,	s.	32-33.	
44	Martin	Fredriksson,	Skapandets	rätt.	Ett	kulturvetenskapligt	perspektiv	på	den	svenska	upphovsrättens	historia.	
Daidalos.	Göteborg,	2009,	s.	17.	
45	Ernesto	Laclau,	On	Populist	Reason,	Verso,	London	og	New	York,		2005.	s.	70-71.	
46	Mads	Olrik	Berthelsen,	”Farvel	Gutenberg”,	Gymnasieskolen,	årgang	97,	nr.	5,	2014,	s.	36-39.	
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mellem	 så	 forskellige	 horisonter	 udfordres	 blandt	 andet	 underviserens	 autoritet,	 fordi	

det	vidensbegreb	han	repræsenterer	er	under	opløsning.		

Til	 trods	 for,	 at	 artiklen	 i	 høj	 grad	 trækker	 på	 appelformen	 etos,	 beskrives	

reaktualiseringen	 af	 middelalderens	 tekstforståelse	 med	 det	 stærkt	 ladede	 ord	

”revolution”.	 Et	 metaforisk	 koncept,	 der	 både	 kan	 forstås	 i	 betydningen	 af	 pludselig	

forandring,	men	 også	 som	 et	 billede	 hentet	 fra	 voldsomme	 politiske	 omvæltninger.	 Et	

andet	prægnant	billede	er	beskrivelsen	af	de	bogreoler,	som	indledningsvis	iscenesætter	

forskerne	 som	 dannede	 og	 belæste	mennesker	med	 Joyce,	 Tolstoy	 og	 Shakespeare	 på	

hylderne.47	 I	 artiklens	 afslutning	 beskrives	 et	mødelokale,	 hvor	 den	 fysiske	 bogreol	 er	

udskiftet	 med	 et	 tapet	 med	 bogrygge	 som	motiv.	 Den	 trykte	 bog	 er	 her	 reduceret	 til	

stemningsskabende	kulisse	og	berøvet	sine	taktile	kvaliteter	og	oprindelige	materialitet.	

Tapetets	 funktion	er	 staffage	og	vidner	dels	om	en	 triumferende	og	begejstret	 tiltro	 til	

digitale	mediers	dominans	og	er	samtidig	et	kitschet	udtryk	for	nostalgisk	vemod.		

Delkonklusion	

Nye	medier	skaber	nye	rammer	for	væsentlige	relationer	i	pædagogiske	sammenhænge.	

Forandringerne	 gælder,	 som	 nævnt,	 mellem	 forskellige	 aktører,	 men	 også	 væsentlige	

kulturelle	normer	vedrørende	tekster	som	original	og	kopi.	Nye	medier	forandrer	på	den	

måde	det	assemblage,	som	elever	og	lærere,	børn	og	voksne	er	en	del	af.	De	metaforiske	

koncepter	 har	 i	 to	 af	 artiklerne	 autoritære	 konnotationer	 (overvågning	 og	 diktatur),	

hvilket	vidner	om	en	desperation	som	to	af	lærerne	også	vedkender	sig.		

Netop	autoritet	mellem	elev	og	underviser	spiller	også	ind	i	relationen	mellem	

originalt	 værk	og	kopi.	En	konstruktion,	 som	 lærerne	oplever	 som	sammenkoblet	med	

deres	egen	autoritet,	derfor	er	elevernes	ændrede	praksis	på	dette	område	ikke	bare	at	

regne	for	snyd,	men	også	en	underminering	af	underviserens	autoritet	og	tillige	juridisk	

og	moralsk	tvivlsomt.	Nye	medier	betyder	således	en	ændret	måde,	at	forholde	sig	til	en	

række	grundlæggende	relationer	i	skolens	verden.	De	autoriteter	som	udfordres	gennem	

ny	digital	praksis	kan	ses	som	hegemoniske	strukturer	og	dermed	så	rodfæstede,	at	de	i	

høj	 grad	 opfattes	 som	 universelle	 sandheder.	 Når	 disse	 strukturer	 udfordres	 bliver	

reaktionerne	stærke	og	ofte	følelsesladede,	og	det	er	muligt	at	forklare	opgøret	med	de	

																																																								
47	Berthelsen,	2014,	s.	36.	og	39.	
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hegemoniske	 strukturer,	 som	 en	 følge	 af	 det	 digitale	 Aufschreibesystem	 og	 dermed	 et	

udtryk	for	forandringer	af	menneskets	forståelse	af	verden.	En	forandring	som	i	Kittlers	

perspektiv	skyldes	mediet	og	ikke	blot	kan	forklares	som	forskelle	mellem	generationer.			

Bogens	liv,	død	og	genopstandelse		

Analysens	 fjerde	 tema	omhandler	de	digitale	materialiteter	og	medier	 i	 relation	 til	den	

trykte	 bog.	 Selvom	 analysen	 har	 fokus	 på	 digitale	 læremidler,	 bliver	 den	 trykte	

materialitet	i	høj	grad	tydelig	i	en	ofte	følelsesladet	debat.	

I	Gymnasieskolen	 sættes	 læremidler	og	digitalisering	 til	debat	 i	 sommeren	2010.	

De	 to	 indlægs	 rubrikker:	 ”Der	 er	 ingen	 vej	 tilbage	 –	 bogen	 er	 død”	 og	 	 ”Bogen	 lever	

stadig”	 udgør	 i	 sig	 selv	 metaforiske	 koncepter,	 som	 understreger	 de	 polariserede	

positioner.	I	den	første	artikel,	”Der	er	ingen	vej	tilbage	–	bogen	er	død”,	beskriver	lektor	

Rita	 Houmann	 sit	 forhold	 til	 den	 elektroniske	 tavle.	 Houmann	 inddeler	 sit	 virke	 som	

underviser,	 men	 faktisk	 også	 hele	 sin	 tilværelse,	 i	 et	 før	 og	 et	 efter	 hun	 begyndte	 at	

anvende	den	digitale	tavle.	Hendes	egentlige	 	påstand	er	at	det	nye	medie	 	har	medført	

den	 trykte	 undervisningsbogs	 død.	 I	 sin	 argumentation	 henter	 hun	 grunde	 	 for	 sin	

påstand	i	sin	egen	og	elevernes	motivation.	Hun	beskriver	sig	selv	som	”hooked”	i	forhold	

til	det	digitale	medie	og	som	en	”frontløber	[i]	det	digitaliserede	gymnasium”.48		

Sammenhængen	mellem	Houmanns	 påstand	 og	 grunde	 konstrueres	 i	 en	 række	

eksplicitte	og	implicitte	garanter.	Inddelingen	af	et	tydeligt	før	og	efter	markerer,	at	det	

digitale	medie	 udgør	 et	 nybrud,	 som	 kræver	 at	 underviseren	 følger	med	 tiden.	 Digital	

undervisning	er	dermed	relevant	undervisning	i	kraft	af	netop	mediet.	Implicit	udtrykkes	

det,	at	man	må	følge	med	tiden	–	og	hvis	man	ikke	gør,	er	man	ikke	relevant	i	en	moderne	

kontekst.	Netop	opfattelsen	af	tid	er,	som	nævnt,	central	i	Virilios	tænkning.	I	Houmanns	

perspektiv	 er	 det	 tydeligt,	 at	 det	 digitale	 medie	 som	 Aufschreibesystem	 og	 tavlens	

materialitet	 har	 betydet	 en	 forandring	 af	 hendes	 forståelse	 af	 sig	 selv	 og	 verden.	 Den	

ændrede	opfattelse	af	tiden	møder	hun	med	en	begejstring,	som	er	ubetinget	 i	en	grad,	

der	gør	at	de	trykte	læremidler,	jævnfør	artiklens	rubrik,	er	døde.		

																																																								
48	Rita	Houmann,	”Bogen	–	levende	eller	død	i	undervisningsøjemed?”,	Gymnasieskolen,	årgang	93.	nr.	13.	2010.	Hentet	
den	13.5.	2016,	http://gymnasieskolen.dk/bogen-levende-eller-d%C3%B8d-i-undervisnings%C3%B8jemed,	
upagineret.	
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”Bogen	 lever	 stadig”	 er	 rubrikken	 på	 gymnasielektor	 Peder	 Enevoldsens	 svar	 til	

Houmann.49	 Retorisk	 	 forholder	 Enevoldsen	 sig	 til	 Houmanns	 argumentation	 ved,	 at	

sætte	spørgsmålstegn	ved	begejstringen	over	den	digitale	tavle	og	hendes	garant	om	at	

følge	med	tiden.	Med	et	betydeligt	og	sarkastisk	patos	udråbes	et	leve	for	bogen	og	”den	

sunde	fornuft”,	som	han	med	henvisning	til	Houmanns	retorik	ser	som	truet	af	kravet	om	

at	 følge	 med	 tiden.50	 Enevoldsens	 argumentation	 er	 interessant	 fordi	 den	 ikke	 bare	

affærdiger	digital	begejstring,	men	i	høj	grad	også	kan	ses	som	et	forsvar	for	den	trykte	

bogs	kvaliteter.	Enevoldsens	påstand		kommer	til	udtryk	i	et	retorisk	spørgsmål:	”Men	er	

der	ikke	stadig	behov	for	en	vis	basisviden,	som	også	kunne	tilegnes	via	en	bog?	Stille	og	

roligt	 i	 læselampens	skær.”51	Implicit	er	grunden,	at	bogens	materialitet	 fordrer,	at	den	

læses	 et	 bestemt	 sted	 og	 at	 det	 medfører	 en	 gavnlig	 fordybelse.	 Fordybelsen	 under	

læsningen	 er	 udtryk	 for	 en	 større	 dannelsesmæssig	 kontinuitet	 og	 troværdighed,	 som	

Enevoldsen	bekender	sig	til	–	og	som	når	den	trues	gør	ham	angst.		

Den	trykte	bog	er	i	dette	perspektiv	et	Aufschreibesystem,	som	knytter	individet	

til	 en	 kultur	 og	 et	 vidensbegreb,	 som	 tidsmæssigt	 har	 varighed.	 I	 forlængelse	 af	 dette	

understøtter	 Enevoldsen	 sin	 argumentation	 med	 historiske	 tilbageblik:	 Først	 til	

bogtrykkets	 opfindelse	 i	 1400-tallet,	men	 også	 i	 en	 advarsel	mod	 at	 bruge	 de	 digitale	

læremidler	 som	 anledning	 til	 at	 brænde	 bøger.	 I	 det	 sidste	 eksempel	 skabes	

associationer	 til	 historiske	 regimers	 undertrykkelse	 af	 uønskede	 synspunkter,	 hvilket	

Enevoldsen	 implicit	 mener	 er	 en	 fare	 ved	 de	 digitale	 medier.	 De	 digitale	 medier	

forbindes	med	mangel	på	kontinuitet	og	dermed	en	risiko	for	tab	af	den	dannelse,	som	

sikrer	 åndsfrihed.	 Enevoldsens	 garant	 bliver	 således:	 At	 et	 frit	 samfund	 har	 brug	 for	

kontinuitet	—	her	 i	 form	af	 trykte	bøger.	 I	 forlængelse	af	garanten	ses	digitale	medier,	

som	et	medie,	der	 ikke	er	bundet	 til	 tid	og	kontinuitet:	 ”Det	hele	kan	således	 findes	på	

nettet,	og	så	kan	vi	lige	nu	og	her	klaske	det	op	på	en	den	elektroniske	skærm.”52	Verbet	

klaske	 er	 i	 denne	 sammenhæng	 særligt	 interessant,	 fordi	 det	 bruges	 om	 flydende	

materialer,	der	hurtigt	og	sjusket	påføres	en	flade.	Verbet	tegner	et	metaforisk	koncept,	

																																																								
49	Peder	Enevoldsen,	”Bogen	lever	stadig”,	Gymnasieskolen,	årgang	93,	nr.	12,	2010,	hentet	den	13.5	fra	
http://gymnasieskolen.dk/bogen-lever-stadig,	upagineret.		
50	Enevoldsen,	2010,	upagineret.		
51	Enevoldsen,	2010,	upagineret.		
52	Enevoldsen,	2010,	upagineret.		
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som	 afslører	 at	 Enevoldsens	 forståelse	 af	 et	 digitalt	 videns-	 og	 dannelsesbegreb	 er	

flygtigt,	uden	substans	og	opnås	uden	hverken	omhu	eller	fordybelse.	

På	lederplads		i	Gymnasieskolen	påstår		Morten	Jest,	at	den	fysiske	bog	langt	fra	er	

død.	 Jest,	 der	 har	 givet	 sin	 leder	 rubrikken	 ”GENOPSTANDELSEN”,	 fremstår	 selv	 i	 fuld	

figur	på	et	portrætfoto	klædt	i	hvidt	og	med	armene	korslagt.53	Med	blikket	vendt	direkte	

mod	 beskueren	 og	 hvilende	 på	 begge	 fødder,	 udstråler	 han	 ro	 og	 balance.	 Rubrikkens	

versaler	 og	 fotografiet	 giver	 til	 sammen	 associationer	 af	 religiøs	 karakter.	 Jest	

underbygger	sin		påstand	med	grunde		om	historiske	teknologiers	opståen	og	forsvinden,	

han	nævner	LPen	og	CDen,	men	trækker	ellers	primært	tråde	længere	tilbage	i	tiden.	Den	

trykte	bog	er	”fysisk	håndgribelig”	og	dermed	gennem	sin	materialitet	bundet	til	både	tid	

og	 sted.	 Jest	 understreger	 dette	 ved	 at	 citere	 digteren	 Adam	 Oehlenschlägers	

Guldhornene	 fra	 1802:	 ”De	 higer	 og	 søger	 i	 gamle	 bøger”54.	 Et	 digt	 og	 en	 digter,	 som	

bogstaveligt	talt	tilhører	en	nationalromantisk	litterær	kanon.55	I	lederartiklens	kontekst	

kan	 dette	 ses	 som	 en	 advarsel	 mod	 at	 lade	 fortidens	 skatte	 og	 dannelse	 forgå,	 og	 en	

understregning	af,	at	Jest	mener	at	disse	er	truet.		

De	 digitale	 medier,	 er	 derimod	 et	 udtryk	 for	 ”udviklingssygen”:	 Et	 metaforisk	

koncept,	 der	 henter	 sin	 grund	 i	 patologien	 og	 kædes	 sammen	med	 en	 tendens	 om,	 at	

underviseren	 skal	 være:	 ”omstillingsparat	 og	 […]	 i	 gang	 med	 at	 indfri	 dit	

udviklingspotentiale.”56	 En	 sygelig	 trang	 til	 pludselig	 omstilling	 truer	 dermed	 den	

kontinuitet,	 som	 uddannelsesinstitutionerne	 hviler	 på.	 Eksplicit	 formulerer	 Jest	 en	

garant,	der	lyder:	”Hver	ting	til	sin	tid”.57	Implicit	forstås	det,	at	den	trykte	bogs	tid	ikke	

er	 oprunden,	 fordi	 den	 som	 Aufschreibesystem	 knyttes	 til	 kontinuitet	 og	 dannelse.	

Værdier	som	i	Jests	optik	er	truet	af	digitale	medier.		

																																																								
53	Morten	Jest,	”Genopstandelsen”,	Gymnasieskolen,	årgang	98,	særnummer	9,	2015,	s.	3.	
54	Jest,	2015,	s.	3.	
55	Oehlenschläger	har	siden	2004	været	en	del	af	den	litterære	kanon.	Det	betyder	at	alle	elever	i	den	danske	
grundskole	skal	stifte	bekendtskab	med	hans	værker.	Kanonudvalget	under	undervisningsministeriet	har	beskrevet	
hans	betydning	således:	Oehlenschläger	omstemte	det	danske	litteratursprog.	Hans	stil	var	på	en	gang	disciplineret	og	
normbrydende,	og	han	har	sat	sig	spor	i	det	danske	sprog	med	faste	vendinger	som	”Hassan	med	de	skæve	ben”,	”en	
appelsin	i	turbanen”	og	de	higer	og	søger/i	gamle	bøger.	[]	Men	Oehlenschlägers	bidrag	til	det	danske	sprog	og	
selvopfattelse,	når	langt	dybere	end	nogle	løsrevne	udtryk	og	litteraturhistoriske	kategorier.	Hver	gang	tv	sender	
fodboldkamp	fra	Parken	med	afsyngelse	af	nationalsangen,	bliver	eleverne	mindet	om,	hvorfor	de	altid	har	syntes,	at	synet	
af	et	fjordlandskab	med	lysegrønne	bøgekroner	bare	er	så	flot.	Citat	fra:	Kanonudvalget	(red.):	Dansk	litteraturs	kanon	–	
rapport	fra	kanonudvalget.	Undervisningsministeriet.	Uddannelsesstyrelsen.	2004,	hentet	22.5.2016	fra	
http://pub.uvm.dk/2004/kanon/hel.html,	upagineret.		
56	Jest,2015,	s.	3.	
57	Jest,	2015,	s.	3.	
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Delkonklusion	

Analysen	af	de	tre	artikler	tegner	et	retorisk	landskab	med	en	række	mønstre.	På	den	ene	

side	 er	 der	 en	 tydelig	 antagonisme	mellem	 en	meget	 digitalt	 begejstret	 position	 og	 en	

skeptisk	på	den	anden.	Når	man	ser	nøjere	på	argumentationernes	grunde,	påstande	og	

garanter	 bliver	 det	 tydeligt,	 at	 den	 digitale	 materialitet	 sammenkædes	 med	 et	 tab	 af	

intimitet	og	fordybelse,	som	den	trykte	bogs	materialitet	tænkes	at	være	garant	for.	Der	

synes	at	være	en	vis	konsensus	på	tværs	af	artiklerne	om	materialitetens	betydning	for	

dannelsesprocesser	 og	 dermed	 agens.	 Anderledes	 fragmenteret	 er	 det	 billede,	 som	

tegner	 sig	 vedrørende	 konsekvenserne	 af	 bruddet	 på	 kontinuitet	 og	 de	 forandrede	

dannelsesprocesser,	 som	 mødes	 med	 desperat	 begejstring	 af	 Houmann,	 men	 med	

angstfyldt	og	hånlig	skepsis	af	især	Enevoldsen,	men	også	af	Jest.	

De	metaforiske	koncepter	kan	inddeles	i	to	tilsvarende	overordnede	spor.	Det	

første	omhandler	liv	og	død	og	knytter	sig	til	den	trykte	bog,	der	dermed	opfattes	som	en		

organisme	med	en	 livscyklus.	Ny	betydning	og	endnu	større	spænding	mellem	real-	og	

billedplan	skabes	der	når	den	trykte	bog	knyttes	til	religiøse	størrelser	og	genopstår.	Den	

trykte	 bog	bliver	 dermed	 et	 tydeligt	 billede	på	 ophøjet	 transcendens	 og	det	 gode.	Den	

digitale	materialitets	flygtighed	billedgøres	gennem	væskers	flydende	og	uhåndgribelige	

egenskaber.	 Mediet	 har	 uanset,	 hvilken	 position	 der	 indtages,	 tydelig	 betydning	 for	

menneskets	måde	at	forstå	verden	på.		

Sammenfattende	diskussion		

Analysens	fire	temaer	udpeger	mønstre	i	de	argumentationer	og	metaforer,	som	bruges	i	

debatten	om	læremidler.	I	spændingsfeltet	mellem	argumenter	og	deres	sproglige	udtryk	

kan	man	overordnet	set	karakterisere	debatten	som	stærkt	polariseret.	På	den	ene	side	

er	der	en	begejstret	position,	der	udpeger	digitale	 læremidler	som	stærkt	motiverende	

for	 eleverne	 og	 ser	 grænseløse	 muligheder.	 Den	 skeptiske	 position	 argumenterer	

sjældent	direkte	imod	brugen	af	nye	medier,	hvilket	kan	skyldes,	at	undervisningen	i	og	

med	 digitale	 medier	 er	 et	 lovmæssigt	 krav.	 Derimod	 udpeger	 den	 skeptiske	 position	

konkrete	udfordringer,	som	drejer	sig	om	at	eleverne	distraheres	i	undervisningen,	men	

også	 en	 frygt	 for	 at	 distraktionen	 bliver	 et	 grundvilkår	 i	 fremtidens	 samfund	 med	



	

	 25	

manglende	 fordybelse	 og	 tradition	 følge.	 Traditionel	 dannelse	 ses	 som	 et	 værn	 mod	

fragmenteringen	og	denne	knyttes	ofte	sammen	med	den	trykte	bog.		

Den	trykte	bog	beskrives	metaforisk	som	en	levende	organisme,	men	også	som	

en	størrelse	der	stimulerer	 til	 fordybelse.	De	digitale	materialiteter	er	 i	de	metaforiske	

koncepter	 knyttet	 til	 væsker	 og	 strømme,	 der	 underforstået	 nok	 er	 medrivende,	 men	

også	afhængighedsskabende	og	som	kan	fjerne	subjektet	fra	dets	fundament.	Forbruget	

af	 digitale	 medier	 beskrives	 flere	 gange	 med	 misbrugsmetaforer,	 som	 understreger	

manglen	på	grænser	og	mådehold.	Både	den	begejstrede	og	skeptiske	position	gør	brug	

af	begge	typer	af	metaforiske	koncepter.		

Dette	 kan	 tyde	på	 at	 positionerne	 ikke	 er	 så	 forskellige,	 som	de	 umiddelbart	

fremstår.	 Virilios	 teoretiske	 udgangspunkt	 kan	 på	 den	 baggrund	 ikke	 ses	 som	 en	

dogmatisk	inddeling	i	en	begejstret	og	skeptisk	position,	men	snarere	som	en	linse,	der	

udpeger	desperation	i	forskellige	former.	Desperationen	i	mødet	med	nye	teknologi,	som	

forskyder	menneskets	binding	i	tid	og	rum,	tager	på	den	måde	skikkelse	af	umådeholden	

begejstring	og	dyb	 skepsis.	Begge	positioner	betjener	 sig	 af	 intellektuelt	 og	 emotionelt	

funderede	appelformer.	 Særligt	 følelsesladet	bliver	det,	når	der	 reageres	på	en	oplevet	

trussel	 mod	 vedtagne	 kulturelle	 konstruktioner,	 der	 åbenlyst	 opfattes	 som	 varige	

værdier.	Et	interessant	eksempel	er	når	elevers	digitale	praksis	involverer	en	opblødning	

af	tekster	som	originale	værker	–	og	snyd.	 	En	praksis	som	ikke	kun	regnes	for	at	være	

moralsk	og	juridisk	angribelig,	men	også	et	angreb	på	lærerens	autoritet.		

De	digitale	 læremidlers	 indtog	 i	uddannelsesinstitutionerne	sætter	spørgsmål	

ved	 en	 række	 hegemoniske	 strukturer,	 som	 dermed	 kommer	 til	 fornyet	 diskussion.	

Udover	 originalitetsprincippet	 og	 opløsningen	 af	 dannelse	 som	 et	 bolværk	 mod	

fragmentering	reaktualiseres	diskussioner	om	lærerens	autoritet	og	elevens	fordybelse.	

Kittlers	 forståelse	 af	 mediet	 som	 et	 Aufschreibesystem,	 der	 konstituerer	 menneskets	

bevidsthed	giver	en	 forståelse	af	behovet	 for	disse	diskussioner.	Nye	medier	 forandrer	

synet	på	værdier	og	normer,	som	ellers	har	været	dominerende.	Der	er	således	mere	på	

spil	end	hvad	der	kan	læses	i	en	bog	eller	på	en	skærm.	Debatten	om	digitale	læremidler	

er	 udtryk	 for	 forskellige	 verdensbilleder	 og	 virkelighedsopfattelser.	De	 digitale	medier	

og	 læremidler	 kan	 i	 den	 forstand	 ses	 som	 størrelser	 med	 agens,	 der	 indgår	 i	
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komplicerede	 netværk	 og	 er	 medbestemmende	 i	 en	 lang	 række	 forhold	 som	 udgør	

uddannelsesinstitutionernes	grundlag.		

På	 den	 baggrund	 synes	 det	 rimeligt	 at	 konkludere,	 at	 digitale	 læremidler	

indgår	 i	 et	 assemblage,	 hvor	medier,	 genstande	 og	mennesker	 påvirker	 og	 påvirkes	 af	

hinanden.	 Læremidler	 indgår	 med	 agens	 og	 thing-power	 i	 et	 netværk	 af	 relationer,	

værdier	og	kulturelle	konstruktioner	som,	til	trods	for	at	de	ellers	har	været	anset	som	

nærmest	naturgivne	viser	sig	at	være	dynamiske	og	foranderlige.		

Underviserne	 ser	 mange	 fordele	 og	 stort	 potentiale	 i	 digitale	 læremidler.	

Desuden	 betyder	 de	 centralt	 stillede	 krav	 om	 undervisning	 i,	 og	med,	 digitale	medier	

samt	økonomiske	 støtteordninger	 til	 læremiddelsproducenterne,	 at	digitale	 læremidler	

fortsat	vil	udgøre	en	betydelig	del	af	markedet.	Dette	studie	viser	ikke	desto	mindre,	at	

digitale	 læremidler	 også	 stiller	 nye	 og	 betydelige	 krav	 til	 uddannelsesinstitutionernes	

elever	 og	 undervisere.	 Olof	 Sundin	 har	 sat	 ord	 på	 udfordringen:	 ”Att	 hantera	 kunskap	

och	 information	 i	 den	 digitala	 samtiden	 är	 komplext.	 Det	 innefattar	 många	 agendor,	

intressen,	motsägelser	och	aktörer.	Om	man	vill	ta	eleverna	och	deres	värld	och	framtid	

på	allvar	måste	undervisningen	våga	ge	utrymne	åt	denna	komplexitet.”58	Behovet	for	en	

reflekteret	 og	 konstruktiv	 debat	 og	 nye	 didaktiske	 perspektiver	 er	 evident.	 I	 den	

sammenhæng	 er	 undervisere,	 elever	 og	 andre	 aktører	 i	 skolens	 kontekst	 selvskrevne,	

men	læremiddelsforlagene	har	også	en	væsentlig	rolle	at	spille.		

Forlagenes	 økonomiske	 interesse	 i	 at	 have	 et	 indgående	 kendskab	 til	

underviserne,	 der	 er	 en	 vigtig	målgruppe	 er	 åbenbart.	 Samtidig	 har	 forlagene	 også	 en	

større	 samfundsmæssig	 interesse	 i	 at	bidrage	med	digitale	 læremidler,	der	på	den	ene	

tør	give	plads	til	den	kompleksitet,	som	Sundin	nævner,	og	på	den	anden	side	også	sikrer	

et	 solidt	 fagligt	 og	 dannelsesmæssigt	 fundament.	 Der	 er	 væsentlige	 hensyn	 at	 tage	 til	

både	 digitalt	 begejstrede	 og	 skeptiske	 positioner.	 Yderligere	 forskning	 i	 digitale	

læremidler	 som	 medie	 og	 materialitet	 indenfor	 publishing	 studies	 kunne	 være	 et	

frugtbart	udgangspunkt	for	udviklingen	af	fremtidens	læremidler.		

																																																								
58	Olof	Sundin,	”Att	hantera	kunskap	och	information	i	den	digitala	samtiden”	i	Ulla	Carlsson	og	Jenny	Johannisson.	
Läsarnas	marknad.	marknadens	läsare	—	en	forskningsantologi,	Statens	offentliga	utredningar	2012:10.	Stockholm,	
2012,	s.	152.	
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Perspektivering	

Gennem	at	undersøge	debatten	om	læremidler	træder	et	mere	generelt	syn	på	skærm	og	

bog	frem:	Den	trykte	bogs	materialitet	repræsenterer	en	fortid,	som	kobler	mennesket	til	

sin	egen	erindring,	men	også	slægten	og	historien.	Bogen	i	reolen	er	i	sin	håndgribelighed	

et	 konkret	 vidnesbyrd	 om	 levet	 liv,	 men	 samtidig	 også	 et	 udtryk	 for	 nostalgisk	

selviscenesættelse	 og	 brug	 af	 fortiden.	 På	 den	 måde	 får	 bogen	 funktion	 som	 et	

erindringssted	for	individet59	-	som	en	museal	genstand	der	kan	vises	frem	og	på	en	gang	

vidner	 om	 en	 fortid	 af	 værdi	 og	 ejerens	 opfattelse	 af	 verden.	 I	 debattens	metaforiske	

koncepter	 vidnes	 om	 et	 kulturelt	 landskab,	 der	 anser	 den	 trykte	 bog	 som	 en	 levende	

organisme	med	en	livscyklus,	men	også	med	guddommelige	egenskaber.	

																																																								
59	Bernard	Eric	Jensen,	Fortidsbrug	og	erindringsspor,	Aarhus	Universitetsforlag.	Aarhus,	2014,	s.	131.		



	

	 28	

Kilde-	og	litteraturliste	

Primær	litteratur	
	

Blaabjerg,	Morten,	”Den	grænseløse	planche”,	Gymnasieskolen,	årgang	93,	nr.	9.	2010,	

hentet	13.5.2016	fra	http://gymnasieskolen.dk/den-gr%C3%A6nsel%C3%B8se-

planche.	

	

Enevoldsen,	Peder,	”Bogen	lever	stadig”,	Gymnasieskolen,	årgang	93,	nr.	12,	2010,	hentet	

13.5.2016	fra	http://gymnasieskolen.dk/bogen-lever-stadig.	

	

Engstrøm,	Laura,	”Alt	er	ét	klik	væk”.	Gymnasieskolen,	årgang	96,	nr.	13,	2013,	hentet	den	

18.5.2016	fra	http://gymnasieskolen.dk/alt-er-%C3%A9t-klik-v%C3%A6k.		

	

Hedegaard	Mikkelsen,	Dorthe;	Lautrup,	Gitte	og	Eberth	Timmermann,	Ditte,	”Er	sort	

skærm	det	nye	orange?”,	Dansk	Noter,	årgang	7,	nr.	3,	2014.	

	

Holm-Pedersen,	Peder,	”Medier	og	madpakker	–	dannelse	gennem	tiden”,		Asterisk,	

årgang	12,	nr.	64,	2012.	

	

Houe,	Jens	Peter,	”Sådan	snyder	eleverne	–	en	internetguide”,	Gymnasieskolen,	årgang	94,	

nr.	2,	2011.	

	

Houmann,	Rita,	”Bogen	–	levende	eller	død	i	undervisningsøjemed?”,	Gymnasieskolen,	

årgang	93,	nr.	13,	2010,	hentet	den	13.5.	2016	fra	http://gymnasieskolen.dk/bogen-

levende-eller-d%C3%B8d-i-undervisnings%C3%B8jemed.	

	

Jest,	Morten,	”Genopstandelsen”,	Gymnasieskolen,	årgang	98,	særnummer	9,	2015.	

	



	

	 29	

Klebak,	Anders,	”Digital	deling	må	ikke	blive	en	sutteklud”,	Gymnasieskolen	årgang	98,	

særnummer,	november,	2015.	

	

Klebak,	Anders,	”Her	kan	ingen	forvinde	bag	deres	skærm”,	Gymnasieskolen,	årgang	98,	

særnummer,	november,	2015.	

	

Olrik	Berthelsen,	Mads,	”Farvel	Gutenberg”,	Gymnasieskolen,		årgang	97,	nr.	5,	2014.	

	

Raahauge,	Jens,	”Men	øje	for	det	der	kommer,	Dansk,	årgang	6,	nr.	2,	2013	

	

Weber	Nielsen,	Laura	og	Thejsen,	Thorkild,	”IT-færdigheder	skal	tages	lige	så	alvorligt	

som	fagenes	indhold”	Folkeskolen,	årgang	126,	nr.	2,	2009,	hentet	den	13.5.2016	fra	

https://www.folkeskolen.dk/55700/it-faerdigheder-skal-tages-lige-saa-alvorligt-som-

fagenes-indhold.	

	

Sekundær	litteratur	
	

Bennett,	Jane,	Vibrant	Matter.	A	Political	Ecology	of	Things,	Duke	University	Press,	

Durham	NC,	2010.	

	

Bundsgaard,	Jeppe	og	Illum	Hansen,	Thomas	,	Kvaliteter	ved	digitale	læremidler	og	ved	

pædagogiske	praksisser	med	digitale	læremidler.	Udgivet	af	Ministeriet	for	Børn	og	

Undervisning,	2013,	hentet	14.5.	2016	fra	

http://pure.au.dk/portal/da/publications/kvaliteter-ved-digitale-laeremidler-og-ved-

paedagogiske-praksisser-med-digitale-laeremidler(0646735a-8e97-4628-a081-

ac8502cdf3ac).html.	

	

Chartier,	Roger,	Forms	and	Meanings,	University	of	Pennsylvania	Press,	Philadelphia.	

1995.	

	



	

	 30	

Christiansen,	Lars:	Metafysikkens	historie,	Museum	Tusculanums	Forlag,	København,	

1997.	

	

Jensen,	Bernard	Eric:	Fortidsbrug	og	erindringsspor.	Aarhus	Universitetsforlag,	Aarhus,	

2014.		

	

Fischer,	Otto	og	Göttselius,	Thomas,”Den	sista	litteraturvetaren”	i	Kittler,	Friedrich,	

Maskinskrifter.	Essäer	om	medier	och	litteratur.	Anthropos,	Uddevalla,	2003.		

	

Franke,	Helena	og	Sundin,	Olof,	”Debating	Credibility:	The	Shaping	of	Information	

Literacies	i	upper	secondary	Schools”	i	Journal	of	Documentation.	årgang	67,	nr.	4.	2011.	

	

Francke,	Helena	og	Sundin,	Olof,	”Negotiating	the	Role	of	Sources:	Educators	Conceptions	

of	Credibility	in	participatory	Media”	i	Library	and	Information	Science	Research,	årgang	

34,	nr.	3,	2014.	

		

Fredriksson,	Martin,	Skapandets	rätt.	Ett	kulturvetenskapligt	perspektiv	på	den	svenska	

upphovsrättens	historia,	Daidalos,	Göteborg,	2009.		

	

Haastrup,	Lisbeth,	”Positioner	og	potentialer	på	vej	mod	en	kulturdidaktik”	i	Cursiv	nr.	4.	

2009.	Danmarks	pædagogiske	Universitetskole,	Aarhus,	2009.	

	

Kanonudvalget	(red.),	Dansk	litteraturs	kanon	–	rapport	fra	kanonudvalget,	

Undervisningsministeriet,	Uddannelsesstyrelsen,	København,	2004.	

	

Hjarvard,	Stig	(m.fl.),	Bogen	og	litteraturens	vilkår	2015.	Bog-	og	litteraturpanelets	

årsrapport,	Kulturstyrelsen,	København,	2015,	hentet	fra	

www.kulturstyrelsen.dk/bogen-2015	den	24.5.	2016.	

	

Holm,	Birgitte	og		Tweddell	Levinsen,	Karin,	”Powerful	Practices	in	Digital	Learning	

Processes”	i	Electronic	Journal	of	E-learning,	årgang	13,	nr.	4,		2015.	



	

	 31	

	

Johnson,	Mark	og	Lakoff,	George,	Metaphors	we	live	by.	The	University	of	Chicago	Press,	

Chicago,	1980.	

	

Jørgensen,	Charlotte		og		Onsberg,	Merete,	Praktisk	argumentation.	Grundbok	i	retorisk	

argumentation,	Retorikförlaget,	Åstorp,	2008	

	

Laclau,	Ernesto,	On	Populist	Reason,	Verso,	London	og	New	York,	2005.	

	

Lundberg,	Pia,	”Krop,	Kultur	og	Kundskaber”	i	Cursiv	nr.	4,	2009,	Danmarks	pædagogiske	

universitetskole.	Aarhus,	2009.	

	

Lundblad,	Kristina,	”Kodexsimulationer”	i	Rydén,	Thomas,	Bokhistorier:	Studier	

tillägnade	Per	S.	Ridderstad,	Signum,	Stockholm,	2007.		

	

McKenzie,	D.	F.,	Bibliography	and	the	Sociology	of	Texts,	Cambridge	University	Press,	

Cambridge,	1999.	

	

McPhee,	Graham,	The	Architecture	of	the	Visible.	Technology	and	Urban	Visual	Culture.	

Continuum,	London	og	New	York,	2002.	

	

Murray,	Simone,	”Publishing	Studies.	Critically	Mapping	Research	in	Search	of	a	

Discipline”	i		Publishing	Research	Quarterly,	nr.	4.,		2006.	

	

Muschinsky,	Lars	Jacob	(red.),	Ny	pædagogisk	opslagbog,	Hans	Reitzels	Forlag,	

København,	2014.	

	

NN,	It-	og	mediekompetencer	i	folkeskolen,	Faghæfte	48,	Undervisningsministeriets	

håndbogsserie	nr.	5,	Undervisningsministeriet,	København,	2009.	

	



	

	 32	

Rennstam,	Jens	og	Wästerfors,	David,	Från	stoff	till	studie.	Om	analysarbete	i	kvalitativ	

forskning,	Studentlitteratur,	Lund,	2015.	

	

Sundin,	Olof	,	”Att	hantera	kunskap	och	information	i	den	digitala	samtiden”	i	Carlsson,	

Ulla	og	Johannisson.	Jenny:	Läsarnas	marknad.	Marknadens	läsare	–	en	

forskningsantologi.		Statens	offentliga	utredningar,	2012:10,	Stockholm,	2012.	

	

Toulmin,	Stephen	E.,	The	Uses	of	Argument.	Updated	Edition,	Cambridge	University	Press,	

Cambridge,	2003.	


